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 ročník 21/číslo 1085 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Daniel Kubečka 
Téma úkolu: „Zákon a milost“ 

• společná píseň č. 293 „Další týden vedl nás" 
• modlitba 

studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
• sbírka pro potřeby misie 
• společná píseň č. 380 „Pán Bůh je láska" 
• modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Jaroslav Bartoš 
 

• Společná píseň č. 224 „Zanech nářku, přestaň zoufat" (v sedě)  
• Sborová oznámení  
• Společná píseň č. 196 „Pro Ježíše nikdy neváháme" 
• Modlitba  

 

• Sbírka pro potřeby sboru 
• Příběh pro děti – Milan Müller 
• Píseň „Bůh rozumí“ - Smíchovský pěvecký sbor  
• Čtení textu Bible – Zjevení 14, 6-12 – Radka Vondrášková 
• Tichá modlitba   

• Kázání – Václav Vondrášek 
Téma: „Adventní piliny v pohybu?!?!“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Pavel Bláha, Jan Kubík 
• Chvíle pro modlitby 
• Společná píseň č. 85 „Slavte Ježíše“ 
• Modlitba – Václav Vondrášek 
• Společná píseň č. 281 „Buď, mocný Bože, s námi“ 

 
 

 
 

 

 

 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

    13. listopad 2021 



Oznámení 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 13. 11., kázáním k zakončení modlitebního týdne  
bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 

Součástí bohoslužby je sbírka modlitebního týdne. 
 

- Příští sobotu, 20. 11., slovem z Písma bude sloužit bratr Robert Řehák. 
 

-Dnes, v sobotu, 13. 11., od 1700 hod jste zváni na komponovaný program 
„Jan Amos Komenský, muž víry, naděje a lásky“. 

 

-Vzhledem ke zhoršující se covidové situaci Klub zdraví  
prozatím do konce roku 2021 nebude. 

 

-V sobotu, 20. 11., se uskuteční setkání Generace 50plus+ od 1400 hod 
(více informací u vedoucího Generace 50plus+ Josefa Prokopa) 

 

-V neděli, 21. 11., se uskuteční výlet T.O.M. „Kolem Rokytky“ 
(více info dále ve Zpravodaji) 

 

-V sobotu, 20. 11., od 1700 hod se uskuteční on-line vysílání pořadu  
Achillovy paty evoluce – 5. Geologický záznam 

 

-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 2000 hod  

na linku https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw 
 

- Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

 

- Prosíme, připojte se k nám a v měsíci listopadu mysleme na svých 
modlitbách na: zachování bohoslužeb na živo 

 

- Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
Na tento účet je možné poslat případné dary (sbírku) pro potřeby sboru. 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

Pravidelné sborové sbírky 
Účel: sbírka misie 

Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 11106 

Částka: dle vašeho uvážení 
------------------------------------------ 

 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 

 

V období 14.– 20.11. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Matoušek Petr (14.11.); Čermák Zdeněk (15.11.); Šustková Pavla (15.11.) 
 

Přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. Omlouváme se všem, na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw


 

 
 

 
 
 

   RESPIRÁTORY, ROZESTUPY, RUCE, RODINA, ROZUM, RADOST 

 

 

 

SOBOTNÍ ŠKOLA 
 

Sobotní škola v modlitebně  
Od 2.října 2021 je Sobotní škola v modlitebně od 9:30 hod. naživo ve standartním režimu 
za dodržení pravidla 6R. 
 

V příštím týdnu (14.11.-20.11.2021) se zaměříme při našem studiu 
knihy Deuteronomium na příležitosti, které v životě dostáváme.           
A prozkoumáme tu nejdůležitější volbu, kterou potřebujeme udělat 
– rozhodnout se pro život za podmínek, které nám Bůh, Dárce a 
Udržovatel života, milostivě nabízí. 

 
Texty:  
Gn 2,8.9; Ř 6,23; 1J 5,12; Dt 30,1–20; Ř 10,6–10; Dt 4,19; Zj 14,6–12 

 
Téma: Pravda pro dnešek v Deuteronomiu (13 lekcí) 
Lekce 8: Zvol si život 

 
1. Rozhodnutí pro život – celkový biblický pohled 
• Gn 3,22.23: Rozhodnutí pro život v ráji (neděle) 
• Mt 7,24–27: Naše rozhodnutí a jeho důsledky (pondělí) 
2. Rozhodnutí pro život v knize Deuteronomium 
• Dt 30,15–20: Předložil jsem ti... (úterý) 
• Dt 30,11–14: Dar života na dosah ruky (středa) 
• Dt 8,19; 11,16: Podmínka uchování daru – zůstat na Boží straně (čtvrtek) 
 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/02.pdf 
Audio lekce: https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-
isg/featured 
Bible pro dnešek s teologem Jiřím Moskalou – pořad HopeTV inspirován tématem lekcí 
sobotní školy https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek   
 

Mobilní aplikace Sobotní škola v češtině. 
 
 
V App Store vyhledat Sabbath School, v Google Play vyhledat Sobotní škola nebo 
Sabbath School. 

 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/02.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

BOHOSLUŽBY V  NAŠEM SBORU  od soboty 1. října 2021 
 

Bohoslužby se mohou konat, počet přítomných osob je bez omezení kapacity míst 
k sezení v místě konání bohoslužby. Platí pravidlo 6R.  

Bohoslužby probíhají od 9:30 hod. studiem Sobotní školy ve třídách a od 10:45 hod. 
Bohoslužbou slova. Dětská sobotní škola bude probíhat presenční formou v určených 
prostorách sboru. 

Za VS J. Bartoš 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 71. kapitola 
 

U řeky 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
 

tento týden znovu čteme, promýšlíme a prožíváme poselství nesené třemi anděly z 
14. kapitoly knihy Zjevení. A v tuto chvíli myslím zvlášť na ten druhý vzkaz: „Padl, 
padl, veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z 
poháru hněvu.” (Zj 14,8). Zní to velmi drsně, ale je to dobrá zpráva. Spojuje se mi to 
se 137. žalmem, kde slyšíme přes staletí, ba tisíciletí stále živé volání zajatců z 
babylonského zajetí po svobodě, stesk, ale i touhu po (pro mě až příliš krutém!) 
trestu pro ty, kdo působí utrpení, okrádají o domov a o naději: „U řek babylónských, 
tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sijón…” (Ž 137,1). Vždycky mě 
fascinovalo, jak se mohlo zhudebnění tohoto zvláštního textu stát před více než 
čtyřiceti lety celosvětovým hitem v podání skupiny Boney M, ale když jsem o tom 
četla více, pochopila jsem, že je to univerzálně platné a pochopitelné poselství všem, 
kteří se jakkoli necítí doma, vytrženi a čímkoli nebo kýmkoli zotročeni. 
 

Děkuji Bohu, že se mám jak já, tak i většina z vás velmi dobře, a přesto se často nebo 
možná neustále cítím jakoby mimo domov, v cizině. Vzpomínám, jak jsem sedávala 
na břehu Michiganského jezera, když jsem kdysi několik měsíců trávila v zámoří a 
dívala se do vln a na mraky a vzpomínala na domov. Stejně tak mám oblíbené místo 
u jedné malé říčky ve svém rodném městečku, kde občas sedávám a vypovídávám 
se ze svým radostí, ale zvlášť bolestí. Voda plyne, někdy jakoby netečně, jindy jako 
by účastně odnášela to těžké, co leží na srdci. A jsem vděčná za Bibli, která tak trefně 
vystihuje, co prožívám já i lidé kolem mě. Ale zvlášť vděčná jsem za výhled a naději, 
že otroctví všeho druhu je odsouzeno k zániku. 
 

Máš také nějaké své místo „u řeky”? 
Požehnanou sobotu, požehnaný týden, pokoj a radost přeje a srdečně zdraví 
 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 

KLUB ZDRAVÍ 
 

Milé sestry, bratři, přátelé, vzhledem ke zhoršující se covidové situaci jsou termíny 20.11. 
a 11.12. přesunuty do nového roku (3. sobota v měsíci tj. 15.1., 19.2. atd.) Náš 
smíchovský klub zdraví se neruší, naopak jsou připravena zajímavá témata a moc se na 

vás těším😊 



18.9. jsme se s naší kazatelkou Soňou Sílovou zabývali zdravím a spokojeností z hlediska 
Bible (aneb co dnešní svět objevuje, zná Bible už tisíce let) 
 

23.10. jsme se dozvěděli něco o hagioterapii (psychoterapeutická metoda s použítím 
biblických příběhů) 
 

Pokud máte nápady, přání, můžete zanechat vzkaz do obálky. 
Ráda bych vytvořila tým klubu zdraví. Kdo má rád výzvy a dobrodružství, prosím, ozvěte 
se mi. 
Nezapomínejte na pohyb, pestrou stravu a dobrou mysl a hlavně, že náš milující Bůh je 
vždy s námi. 

Iva Poldaufová 
tel.606226443; email ipol@atlas.cz 

 

VÍKEND DUCHOVNÍ OBNOVY 2021 - mládež 
 

Zveme vás na již 10. ročník speciální akce mládeže, která si každoročně klade za cíl 
prohloubení spirituality díky modlitbám, naslouchání, diskusi a společnému 
přemýšlení nad Biblí, tentokrát nad smyslem modliteb. Je modlitba skutečně 
rozhovor, nebo spíš monolog? Odpovídá Bůh na naše modlitby? Proč se často 
modlíme až v nouzi? A za co se vlastně modlit? Těšíme se, pokud přijedete a 
prožijete tento čas s námi. 
 

Kdy? 
19. – 21. 11. 2021 
(registrace začíná v pátek v 18:00, společný program od 19:30, končíme nedělním 
obědem) 
Kde? 
Tortuga – mezinárodní skautské středisko Nymburk, Kolínská 282 
Za kolik? 
Účastnický příspěvek na ubytování a stravu 400,- Kč 
Jak se přihlásit? 
Online formulář: https://forms.gle/sU8nv3FcAzKatsdC8 
 

Konec přihlašování: 17. 11. 2021, nebo do naplnění kapacity. 
 

Nezapomeňte 
Podle aktuálně platných protiepidemických opatření platí při registraci povinnost 
prokázat splnění jedné z těchto podmínek: 
- negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin, 
- negativní POC antigenní test starý nejvýše 24 hodin, 
- laboratorně potrvzené onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů před 
dnem konání akce, nebo aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední 
dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) 
musí uplynout nejméně 14 dní. 
 

Těšíme se na vás! 
Za organizační tým 

Martin Pavlík 
martin.pavlik@casd.cz, +420 608 756 094 

https://forms.gle/sU8nv3FcAzKatsdC8


Cenu Michala Velíška za rok 2021 převzal Václav Parlásek 

Cenu Michala Velíška uděluje Nadace ADRA a TV Nova od roku 2006 za statečnost 
při záchraně lidského života. V pořadí 16. držitele této ceny – studenta Václava 
Parláska – vybrala tradičně veřejnost online 
hlasováním. 
  
U Chotíkova na Plzeňsku se stala 20. února 2021 vážná 
dopravní nehoda, při níž byl těžce zraněn motorkář. 
Srazilo jej protijedoucí neosvětlené auto. Svědky 
havárie se stali dva mladíci v dalším vozu. Okamžitě 
běželi bezvládně ležícímu muži na pomoc. 17letý 
Václav Parlásek díky svým znalostem a podle pokynů 
operátorky mu zaškrtil silně krvácející nohu, která 
visela pouze na šlachách. Záchranu ale komplikovalo 
bezohledné chování některých kolemjedoucích řidičů. 
Podle vyjádření lékařů student svou duchapřítomností a precizním poskytnutím první 
pomoci muži nejspíš zachránil život. 
 

Slavnostní vyhlášení jména držitele letošní ceny se uskutečnilo za přítomnosti Víta 
Šimrala, radního hlavního města Prahy, a Ladislava Hrzala, školského 
ombudsmana, 4. listopadu 2021 v reprezentačních sálech Primátorské rezidence na 
Mariánském náměstí, Praha 1. 
 

Poděkování a uznání dalším finalistům – Antonínu Červenákovi a Miroslavu Fenikovi, in 
memoriam – vyjádřili jednatelka a generální ředitelka skupiny Nova Klára Brachtlová 
a za Nadaci ADRA Marek Škrla, předseda správní rady. 
 

Pan Červenák se neohroženě postavil jen s holýma rukama rozzuřenému americkému 
stafordskému teriérovi, který nečekaně napadl dva lidi, jimž způsobil těžká poranění. 
Miroslav Fenik zachránil v noci z hořícího domu manželku s 2letým synkem za cenu 
vlastního života. Ocenění in memoriam převzala jeho matka. 
 

Česká mincovna, a. s., z Jablonce nad Nisou vyrobila pro všechny finalisty Ceny Michala 
Velíška stříbrné pamětní medaile, a stala se hlavním partnerem celého projektu. Spojila 
tak toto morální ocenění s více než tisíciletou tradicí českého mincovnictví. Pamětní 
medaile předal finalistům pan Vítězslav Vurst, čestný předseda výboru Ceny Michala 
Velíška, který stál u zrodu této ceny. 
 

Pro Dr. Hrzala, který zastoupil ministra MŠMT, bylo velkým potěšením poděkovat 
nominovaným dětem. I přes jejich velmi nízký věk dokázaly svou pohotovostí, 
rozhodností a statečností zachránit lidské zdraví nebo životy. Staly se tak nejen vzory pro 
své vrstevníky, ale také příkladem pro dospělé. 
 
 



 

Andělský strom 



K A Z A T E L N A 
 

MODLITBA JAKO OTEVÍRÁNÍ PROSTORU 
Kázání ze soboty 06.11.2021 – br. Martin Pavlík 

Lk 3,21.22  
21Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe 
22a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: 
„Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ 
 

Milé sestry a bratři v Kristu,  
několikrát jsme už během bohoslužby zmínili, že dnešní sobotou začíná modlitební 
týden. Každý rok se tím učíme společně předstupovat před Boha a přinášet 
nejrůznější záležitosti, kterými žijeme, do Boží perspektivy. Protože o tom je 
modlitba: svůj život přinášíme před tvář Boha a věříme, že nás při tom vidí a slyší. 
Víra a modlitba k sobě patří a vždycky patřila, protože víra je spjata s jazykem. 
Většinou tedy neřešíme, jestli se modlit, ale spíš, jak se modlit. A když jsem 
předminulý týden kázal o ideálech a o realitě, tak také v souvislosti s modlením 
existuje nějaký ideál, a pak také realita. Asi každý z nás by mohl říct, proč se 
častokrát nedokážeme na modlitbu během dne úplně soustředit. Nakonec jsme rádi, 
když na Boha pomyslíme aspoň v půlminutové modlitbě před jídlem. Jiný problém, 
který možná znáte taky, souvisí s tím, že se někdy modlíme jen tehdy, když jsme v 
obtížné situaci. Je nám to trochu trapné, že si na Boha vzpomeneme jen v nouzi. 
Martin Jirous to v Labutích písních pojmenoval přesně, když napsal:  

V neštěstí se vždycky hbitě  
vracím k religiozitě.  
Jak se však trochu zabydlím,  
tak se zas ani nemodlím. 
  

Taková je často i naše realita, že modlitbě necháme kousek času, chvilku ze dne, 
pokud nám nějaká zbude. Anebo se k modlitbě uchýlíme až v tísni, až selžou všechny 
možnosti, co nás napadly, a racionálně už nevíme, co dělat dál, tak se za to 
pomodlíme. Ve svém dnešním kázání, na příkladu tří událostí z Ježíšova života bych 
vám chtěl ukázat, proč je to ve skutečnosti s modlitbou přesně naopak, a taky, proč 
jsem modlitbu v názvu mého kázání pojmenoval jako „otevírání prostoru“.  
 

Modlitba otvírá nebe  
První událostí je příběh, který jsme slyšeli v biblickém čtení. Evangelista Lukáš nám 
ve třetí kapitole líčí situaci, během které byl Ježíš pokřtěn od Jana. Z evangelií víme, 
že ten, kdo se nechal Janem pokřtít, předtím vyznával své hříchy a také touhu po 
odpuštění. Z tohoto pohledu není úplně jednoduché odpovědět na otázku, proč se 
pro křest rozhodl i Ježíš. Věřím, že se Kristus nemusel dát pokřtít kvůli sobě samému 
– křest jako znamení obrácení určitě nepotřeboval. Ale nevěřím ani tomu, že by to 
byl pouze formální ceremoniál, kterým chtěl jen ukázat příklad pro druhé. Důvodem, 
proč se Ježíš rozhoduje z Janových rukou přijmout křest, je nejspíš jeho skutečné 
ztotožnění se s lidmi před Hospodinem. Ježíš se ztotožňuje s lidmi, s námi hříšníky. 
Proto vstoupí do stejné vody jako všichni ti, kteří tam vstoupili před ním, a dovolím 
si tvrdit, že se stejně ztotožnil také se všemi, kteří do vody vstoupili po něm. Událost 
Ježíšova křtu je fascinující a jak jsme četli, je doprovázena několika zázračnými 



znameními. Dnes nás však především zajímá jeden detail, který nám nesmí uniknout 
– Ježíš se při svém křtu modlí a při jeho modlitbě se otvírá nebe.  
 

„Když byl pokřtěn od Jana i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe.“ 
  
Výsledkem Ježíšovy modlitby jsou otevřená nebesa. Doslova se tam píše, že jsou 
roztržená. Slovo schizomenus a schizma známe, a znamená roztržení nebo trhlinu. 
Evangelista nám chce naznačit, že jde o mimořádně dramatický akt. Jako by se 
Hospodin nemohl dočkat, až konečně „roztrhne“ nebe, aby mohl nově vstoupit k 
lidem. Díky Kristově modlitbě se otevírá nebe; otevírají se ty oblasti, které byly 
dosud jakoby zavřené. Cesta k Bohu Otci je díky Kristově modlitbě volná. Kristus se 
modlí a výsledkem jsou otevřená nebesa, ze kterých na něj sestupuje Duch svatý a 
zaznívá také Boží hlas. Hlas, který odhaluje, čím je pro svého Otce: „Ty jsi můj 
milovaný Syn.“ Věta, na kterou hodně synů čeká celý život. Ježíš z tohoto výroku a z 
této lásky bude žít celý svůj pozemský život. Tato veřejná slovní deklarace otcovy 
lásky jako by jeho životu i jeho poslání dala nový rozměr. A na začátku stála 
modlitba. Při mnoha příležitostech představuje evangelista Lukáš Ježíše jako 
člověka modlitby, ale při jeho první události popisuje velmi obrazně také to, co 
Ježíšova modlitba způsobila. Modlitba je pro Ježíše od této chvíle vždy zkušeností 
otevřeného nebe. A také přímého spojení s Otcem, z něhož žije a díky kterému je 
schopen otvírat nebe také nám. Modlitba otvírá nebe.  
 

Modlitba otvírá cestu k druhým  
Druhou klíčovou událostí, ve které vidíme modlícího Ježíše, je příběh vyvolení 
dvanácti. V šesté kapitole čteme: 

„V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Když 
nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval 
apoštoly: Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, 
Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélóta, Judu 
Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem.“  
 

Když nastal den, vyvolil dvanáct učedníků, které nazval apoštoly a prožil s nimi 
všechno, co následovalo. Když nastal den… Ale předtím vyšel na horu a celou noc se 
tam modlil k Bohu, píše Lukáš. Všimli jste si toho? Všimli jste si při čtení tohoto 
příběhu, nebo toho předchozího o křtu, té nevýrazné zmínky o modlitbě? Jak 
nenápadně působí, a jak zásadní roli sehrávají v Ježíšově příběhu.  
 

Ježíš je muž modlitby. Tato stránka Ježíšova chování asi nejvíc zajímala evangelistu 
Lukáše. Zmiňuje se asi o deseti konkrétních situacích, kdy se Ježíš modlil. Několik z 
nich žádné jiné evangelium neuvádí a tato je jedna z nich – Ježíš se modlí před 
povoláním svých Dvanácti. Zprávy o Ježíši, o jeho vyučování, uzdravování, se rychle 
šířily po celém galilejském kraji, takže se k němu hrnuly zástupy lidí. Často čteme, 
že se seběhlo celé město ke dveřím, a tak začal uzdravovat nemocné. Musel se cítit 
vyčerpaný. Kromě setkání s lidmi čteme také o jeho střetech s nečistými duchy. 
Nedovedu si představit, jak vyčerpávající to muselo být. Zajímalo by mě, v kolik hodil 
chodil Ježíš spát. Dočteme se jen to, že po rušném dni velmi brzo ráno vstával a 
odcházel se modlit na opuštěná místa.  
 



Modlil se při svém křtu a otevřelo se nebe. Nyní se modlí opět a otevřela se před ním 
cesta k druhým, k těm nejbližším v životě. Díky modlitbě zná nyní své nejbližší. 
Modlitba otvírá cestu k druhým, o tom je příběh povolání dvanácti.  
Modlitba otvírá vlastní nitro  
Třetí událostí, kterou jsem vybral, je Ježíšova noc v Getsemane v závěru jeho života. 
Ježíš tu před svým Otcem padá na kolena, opět se modlí a tentokrát prosí:  

„Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, ale tvá vůle staň.“  
 

Jeho modlitba kdysi otevřela nebe, později mu jeho modlitba otevřela cestu k 
druhým, ale v Getsemane otevírá jeho vlastní nitro. Právě v getsemanské zahradě 
při modlitbě otvírá Ježíš své nejniternější myšlenky, pocity a emoce. Vždyť i on byl 
člověkem, který zápasil s úzkostmi. Ve 22. kapitole, která zachycuje noc v 
Getsemane, Lukáš říká: „Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho 
pot kanul na zem jako krůpěje krve.“  
 

Ježíš v tento nejtěžší moment svého života dokonce vybízí k modlitbám i své 
učedníky. Ježíš se modlí tváří tvář smrti a jeho modlitba pak vrcholí na kříži, když se 
modlí za své vrahy. Modlitba odhaluje jeho nitro, stejně jako nám také například 
mnoho žalmů dává nahlédnout do nejniternějších zápasů lidské duše právě v 
modlitbě. Modlitba otvírá nebe a cestu k Bohu, cestu k druhým, ale také k sobě a k 
vlastní duši.  
 

Sestry a bratři, Lukáš nám popsal Ježíše i jako muže modlitby. Jak se modlil, to se 
přesně nedozvídáme; přesná slova neznáme. Co však víme a čeho jsme byli svědky 
v těchto třech klíčových událostech jeho života, je zkušenost modlitby jako otevírání 
prostoru. V Ježíšově příběhu otevřela modlitba nejprve prostor k Bohu, když při 
Ježíšově křtu doslova otevřela nebe. Následně otevřela modlitba prostor a cestu k 
druhým, když jejím výsledkem bylo vyvolení jeho dvanácti nejbližších učedníků. A 
nakonec to byla opět modlitba, která otevřela prostor směrem do vlastní duše, do 
jeho vlastního nitra, když Ježíš s Bohem a sám se sebou zápasil v Getsemane. 
 

Všimněte si, že Ježíš v modlitbě Otčenáš tento postup kopíruje a učí nás otevírat se 
těmto třem prostorům také. Modlitba Otčenáš začíná pohledem do nebes, k 
nebeskému Otci. Otevřít se nebi vede následně k odpuštění a přijetí druhých, našich 
bližních. A vrcholí prosbou, abychom nepropadli vlastním pokušením a zápasům 
vlastní duše. Modlitba otevírá nebe, otevírá vztahy a také naše vlastní nitro. Tohle 
umí modlitba. A možná to umí jen ona.  
 

Kriste, náš Pane, pokud jsi modlitbu ve svém životě potřeboval ty, čím spíš ji 
potřebujeme my. Dej nám během následujícího modlitebního týdne prožít ji jako 
zkušenost otevřeného nebe, jako zkušenost otevřené cesty k našim bližním, i jako 
zkušenost vnitřní proměny.  

Amen 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



       Turistický Oddíl Malvazinky T.O.M. 
 

Výlet T.O.M. 21.11.2021 
“Kolem Rokytky” 

 

 

Sraz: v 10:00 hod metro "B" Vysočanská (východ směr Černý most) 
 

Trasa: Povede nás celým výletem modrá TZ a zároveň i NS – JV stezka. Začneme u rozcestníku 
Vysočany – náměstí OSNstart ulicí Prouzovou, Špitálskou, Zákostelní vpravo Nemocniční, Za 
Lidovým Domem k Památníku Ladislava Hindla2, dále doleva kolem Rokytky ke Kejřovu 
mlýnu3, kolem Hořejšího rybníka4, ulicí Pod Smetánkou kolem meandrů Rokytky5, 
Hrdlořezskou, Pod Táborem, U Tvrze na Malešické náměstí ke kapli sv. Václavacíl 
Návrat: MHD (např. 195, 155, 177) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Délka trasy cca 6,9 km 

 

Na výlet s vámi se těší Radek Zelenka 
Design ® Jaroslav Bartoš 



 
 



 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Pokračování příště 
 

Smíchovský Zpravodaj, informační týdeník vydává Sbor CASD Praha–Smíchov 
Odpovědný redaktor Jaroslav Bartoš. Vychází každý týden v sobotu v nákladu 130 ks. Případné změny v programu jsou vyhrazeny. 

Uzávěrka příspěvků je čtvrtek. Redakce příspěvky neupravuje a otiskuje je v plném znění. Za tiskové chyby se omlouváme. 
Další informace naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz 
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